
ITL ja 2022. a. õigusaktid, mille menetluses osalesime 

Elektrooniline side 

1) Elektroonilise side seaduse muutmise eelnõu, millega loodi õiguslikud eeldused, et võtta 
Eestis kasutusele asukohapõhine ohuteavituse süsteem  

2) Elektroonilise side seaduses sideandmete regulatsiooni muutva eelnõu kavand 
3) Infoühiskonna teenuse seaduse eelnõu (veebilehtede piiramise ettekirjutus) 
4) Ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu 
5) Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse (kohustus piirata ligipääsu 

teavitamiskohustust rikkuvale platvormile) 
6) Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu 
7) Määruse „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes 

süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 
MHz“ muutmise eelnõu 

8) Määruse „Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes 
süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 694–790 
MHz“ eelnõu 

9) Määruse „Avaliku konkursi läbiviimise menetluskord ja tingimused sageduslubade 
andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks 
sagedusalas 24,7–27,1 GHz“ eelnõu 

10) Määruse „Sideteenuse hinna, kvaliteedi, katvuse, kasutuse ja võimaluste kaardistuse 
infosüsteemi põhimäärus“ eelnõu 

11)  Määruse "Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise 
toetusmeetme tingimused ja kord" eelnõu  

12) Määruse “Tee projekteerimise normid” eelnõu 
13) Määruse eelnõu, mis reguleerib ohuteavituse edastamiseks sõnumi saatmise kulude 

hüvitamise tingimusi ja korda 
14) Määruse „Kogukondliku sidetaristu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord“ eelnõu  

15) Euroopa Komisjoni määruse ettepanek, millega kehtestatakse teatud infoühiskonnateenuse 

osutajatele kohustused internetis laste seksuaalse kuritarvitamise ennetamiseks ja selle 

vastu võitlemiseks  

16) Televisiooniprogrammide taasedastamise kohustuse ülevaatamiseks korraldatud avalik 
konsultatsioon 

17) Lairiba plaan 2030 
18) Siseriikliku rändlusteenust sõjalises kriisis reguleeriva eelnõu kavand 

 
Infopoliitika ja üldine seadusandlus 

19) Välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seaduse eelnõu 

20) Euroopa standardimisstrateegia ja EL standardimismääruse muutmise eelnõu ettepanek 

21) Määruse “Toote ja teenuse funktsionaalsed ligipääsetavusnõuded ja nõuded nende kohta 

antavale teabele” eelnõu 

22) Valmisoleku seaduse eelnõu 

23) E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 

(vastutuskindlustuslepingu sõlmimise kohustusele alternatiiv) 

24) Krediiditeabe jagamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus 

25) Koostalitleva Euroopa määruse ettepanek 

26) Hädaolukorra seaduse saartalituse säte (§ 41 lg 2) 

 



Riigihanked 

27) Riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (andmete nõudmine rahvusvahelise 

sanktsiooni puudumise kontrollimiseks); 

Andmed ja AI 

28) EL-i tehisintellekti määruse ettepanek 
29) EL-i andmemääruse ehk Data Acti ettepanek  
30) EL-i terviseandmeruumi määruse ettepanek 
31) EL-i tehisintellektiga seotud vastutuse direktiivi (AI Liability Directive) ettepanek 

 
Infoturve 

32) Uus küberturvalisuse direktiiv ehk NIS2 

33) Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu küberkerksuse määrus (Cyber Resilience Act ehk 

CRA) ehk uued horisontaalsed nõuded digitaalset elementi sisaldavatele toodetele 

34) Määruse „Võrgu- ja infosüsteemide küberturvalisuse nõuded“ eelnõu 
 

Tarbijakaitse 

35) Määruse “Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded” muutmise eelnõu  
36) Tarbijakrediidi direktiivi muudatused 
37) Tarbijate rohepöörde võimestamise ettepanek 

 

Äriarendus 

38) Taasterahastu tööstuse digitaliseerimise ja rohemeetme väljatöötamine  
39) Sektorite vahelise mobiilsuse toetusmeetme eelnõu 
40) Ühistranspordi seadusele eelnõu 
41) Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korraldamise seaduse eelnõu 

 

Tööjõud ja haridus 

42) Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse eelnõu (uus kaugtöö regulatsioon) 
43) Töölepingu seaduse muutmine (valveaja erisus IKT spetsialistidele) 
44) Välismaalaste seaduse muudatuste kavand 

45) Täiskasvanuhariduse seaduse muutmise eelnõu 
46) Määrus, millega kehtestati sanktsioon Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi 

agressiooni tõttu Ukrainas 
 


